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Штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа на данашњој 1. Конститутивној седници у
новом сазиву, анализирао је актуелну ситуацију и спровођење Одлуке којом се одређују
превентивне мере против ширења заразе КОВИД 19.

Тренутна ситуација је задовољавајућа, али је неопходно поштовати све
прописане мере, како не би дошло до погоршања актуелене епидемиолошке ситуације у
општини Медвеђа, посебно имајући у виду да је почела школска година.

Обавештавају се грађани општине Медвеђа да је изменама и допунама Уредбе о
мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД 19 ограничено радно време
угоститељских објеката, тако да објекти који немају башту и ноћни клубови неће радити
од 21,00 до 06.00 часова наредног дана, док објекти који имају башту неће пружати
угоститељске услуге у затвореном делу објекта од 21,00 часова а у отвореном делу
објекта (башти) од 01,00 до 06,00 часова наредног дана.

Радно време продавница, трговинских центара и других малопродајних
трговинских објекта ограничава се тако да ти објекти неће радити од 23.00 до 06.00
часова, наредног дана.

Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у
затвореном и отвореном простору измењена је тако да су забрањена јавна окупљања на
јавним местима у затвореном и отвореном простору, када се истовремено окупља више
од 30 лица с тим, што растојање између присутних лица мора бити најамање 1,5 м,
односно на свака 4 м2, може бити присутно једно лице.

У циљу праћења поштовања епидемилошких мера ради заштите становништва у
наредном периоду, ће бити пооштрена контрола од стране инспекцијске службе
јединице локалне самоуправе у сарадњи са Министарством здравља, Министарством
унутрашњих послова и Координационом комисијом за инспекцијски надзор. Контрола ће
се односити на поштовање епидемиолошких мера како од стране грађана, тако и од
стране организатора окупљања, власника објеката у којима се одржавају окупљања,
односно других одговорних лица, а нарочито због кршења забране окупљања и кршења
обавезе ношења заштитних маски. Штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа
упозорава да несме бити опуштања и позива грађанеда се придржавају наложених
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мера.

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

КОМАНДАНТ ШТАБА

Др Небојша Арсић
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